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excelenţă şi încredere 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 

Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, pentru 

examinarea pe fond, cu Cartea Albă -  Inteligenţa artificială - O abordare europeană 

axată pe excelenţă şi încredere [COM(2020)65], transmisă cu actul nr.3/E/05.03.2020 

[E5/2020]. 

  Inteligența artificală se dezvoltă rapid. Aceasta ne va schimba viața prin 

îmbunătățirea asistenței medicale, creșterea eficienței agriculturii, contribuirea la 

atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, îmbunătățirea eficienței 

sistemelor de producție cu ajutorul întreținerii bazate pe analiza predictivă, îmbunătățirea 

securității cetățenilor. În același timp, inteligența artificială implică o serie de riscuri 

potențiale, cum ar fi un proces decizional opac, discriminarea de gen sau de alt tip, 

intruziunea în viața noastră privată sau utilizarea în scopuri infracționale. 

În acest context, Comisia este hotărâtă să faciliteze descoperirile științifice, 

să mențină poziția de lider a Uniunii Europene în domeniul tehnologic și să se asigure că 

noile tehnologii sunt utilizate în serviciul tuturor europenilor, îmbunătățindu-le viața și 

respectându-le, totodată, drepturile. 

Creșterea economică durabilă și bunăstarea întregii societăți actuale și 

viitoare se bazează din ce în ce mai mult pe valoarea creată de date. Inteligența artificială 

este una dintre cele mai importante aplicații ale economiei bazate pe date. În prezent, 

majoritatea datelor sunt legate de consumatori și sunt stocate și procesate în infrastructuri 

centrale de tip cloud. În schimb, o mare parte a datelor de mâine, care vor fi mult mai 

abundente, va proveni de la industrie, întreprinderi și sectorul public și va fi stocată pe o 

varietate de sisteme, în special pe dispozitive de calcul care vor funcționa la periferia 

rețelei. Cu alte cuvinte, inteligența artificială este un ansamblu de tehnologii care combină 

date, algoritmi și putere de calcul. Progresele în materie de calcul și disponibilitatea tot 
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mai mare a datelor sunt, prin umare, factorii cheie ai actualei dezvoltări accelerate a 

inteligenței artificiale. 

Având în vedere impactul major pe care inteligența artificială îl poate avea 

asupra societății noastre și necesitatea asigurării încrederii, este esențial ca, la nivel 

european, inteligența artificială să se bazeze pe valorile și drepturile noastre 

fundamentale, cum ar fi demnitatea umană și protecția vieții private. 

Tehnologiile digitale, precum inteligența artificială, sunt factori esențiali 

pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Pactul ecologic european. Având în vedere 

importanța din ce în ce mai mare a inteligenței artificiale, impactul asupra mediului al 

sistemelor de inteligență artificială trebuie luat în considerare în mod corespunzător pe 

parcursul întregului lor ciclu de viață și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de 

exemplu în ceea ce privește utilizarea resurselor pentru antrenarea algoritmilor și stocarea 

datelor. 

Prezenta Carte albă descrie o serie de opțiuni de politică menite să permită 

dezvoltarea sigură și în condiții de încredere a inteligenței artificiale în Europa, cu 

respectarea deplină a valorilor și drepturilor cetățenilor Uniunii Europene. Principalele 

elemente constitutive ale prezentei Cărți albe sunt: 

- cadrul de politici care cuprinde măsuri de aliniere a eforturilor la nivel 

european, național și regional. În cadrul unui parteneriat între sectorul privat și sectorul 

public, cadrul urmărește să mobilizeze resurse pentru a realiza un ecosistem de excelență 

de-a lungul întregului lanț valoric, începând cu cercetarea și inovarea, și să creeze 

stimulentele adecvate pentru a accelera adoptarea de soluții bazate pe inteligență 

artificială, inclusiv de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); 

- principalele elemente ale unui viitor cadru de reglementare a inteligenței 

artificiale în Europa, vor crea un ecosistem de încredre unic în lume. În acest scop, cadrul 

trebuie să asigure respectarea normelor Uniunii Europene, inclusiv a normelor de 

protecție a drepturilor fundamentale și a drepturilor consumatorilor, în special în cazul 

sistemelor de inteligență artificială exploatate în Uniunea Europeană care prezintă un risc 

ridicat. 

Prin Strategia europeană privind datele, care însoțește prezenta Carte albă, 

se urmărește ca Europa să devină cea mai atractivă, cea mai sigură și cea mai dinamică 

economie bazată pe date din lume, ajutând astfel, prin intermediul datelor, să își 

îmbunătățească deciziile și să ofere o viață mai bună tuturor cetățenilor săi. Strategia 

prevede mai multe măsuri de politică, inclusiv mobilizarea investițiilor private și publice, 

necesare pentru realizarea acestui obiectiv. 

Europa este bine plasată pentru a beneficia de potențialul inteligenței 

artificiale, nu numai în calitate de utilizator, ci și de creator și producător al acestei 

tehnologii. 

Valorificarea capacității Uniunii Europene de a investi în tehnologii și 

infrastructuri de nouă generație, precum și în competențe digitale precum alfabetizarea în 

domeniul datelor va întări suveranitatea tehnologică a Europei în ceea ce privește 

tehnologiile și infrastructurile generice esențiale pentru economia bazată pe date. 

Europa este lider în implementarea inteligenței artificiale în industria 

prelucrătoare: peste jumătate din principalii producători europeni utilizează cel puțin un 

element de inteligență artificială în operațiunile de producție. Poziția puternică a Europei 

în domeniul cercetării se explică prin programul de finanțare al Uniunii Europene, care s-

a dovedit esențial pentru gruparea acțiunilor, evitarea suprapunerilor și mobilizarea de 

investiții publice și private în statele membre. În ultimii 3 ani, finanțarea Uniunii 
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Europene pentru cercetare și inovare în domeniul inteligenței artificiale a fost majorată la 

1,5 miliarde euro, reprezentând o creștere cu 70% în comparație cu perioada precedentă. 

Deși Europa se află în prezent într-o situație mai defavorizată în privința 

aplicațiilor pentru consumatori și a platformelor online, ceea ce conduce la un dezavantaj 

competitiv în ceea ce privește accesul la date, sunt în curs schimbări majore legate de 

valoarea datelor și reutilizarea lor la nivel intersectorial. Volumul de date produse în lume 

crește rapid, de la 33 de zettabytes în 2018 la un volum estimat de 175 zettabytes în 2025. 

Fiecare nou val de date oferă Europei noi ocazii de a se poziționa în economia dinamică 

bazată pe date și de a deveni lider mondial în acest domeniu. În plus, modul în care datele 

sunt stocate și procesate se va schimba în mod dramatic în următorii 5 ani. 

Europa este lider mondial în domeniul componentelor electronice cu 

consum redus de energie, care sunt esențiale pentru următoarea generație de procesoare 

specializate pentru inteligența artificială. Această piață este dominată în prezent de actori 

din afara Uniunii Europene. Situația s-ar putea schimba cu ajutorul unor inițiative cum ar 

fi Inițiativa privind procesul european, care  vizează dezvoltarea unor sisteme de calcul cu 

consum redus de energie atât pentru edge computing, cât și pentru calculul de înaltă 

performanță de nouă generație, precum și prin activitatea Întreprinderii comune pentru 

tehnologiile digitale esențiale, care va fi lansată în 2021. De asemenea, Europa este lider 

în domeniul soluțiilor neuromorfice, care sunt ideale pentru automatizarea proceselor 

industriale și a modurilor de transport. Acestea pot îmbunătăți eficiența energetică cu mai 

multe ordine de mărime. 

În paralel, Europa va continua să conducă cercetarea cu privire la bazele 

algoritmice ale inteligenței artificiale, pe baza propriei sale excelențe științifice. 

Finanțarea acordată de Uniunea Europeană pentru inteligență artificială ar 

trebui să atragă și să grupeze investițiile în domenii în care acțiunile necesare depășesc 

posibilitățile statelor membre individuale. Obiectivul este atragerea unor investiții totale 

în inteligența artificială de peste 20 miliarde euro/an în următorul deceniu. Pentru a 

stimula investițiile publice și private, Uniunea Europeană va pune la dispoziție resurse din 

programul Europa digitală, din programul Orizont Europa, precum și din fondurile 

structurale și de investiții europene pentru a răspunde nevoilor regiunilor mai puțin 

dezvoltate, precum și ale zonelor rurale. 

Este imperativ să se creeze mai multe sinergii și rețele între numeroasele 

centre europene de cercetare în domeniul inteligenței artificiale și să se alinieze eforturilor 

lor de sporire a gradului de excelență, de menținere și atragere a celor mai buni cercetători 

și de dezvoltare a celor mai bune tehnologii. Europa are nevoie de un centru emblematic 

de cercetare, inovare și expertiză care să coordoneze aceste eforturi, să fie o referință 

mondială a excelenței în domeniul inteligenței artificiale și să poată atrage investiții și cei 

mai talentați specialiști în domeniu. 

Centrele și rețelele ar trebui să își concentreze activitatea asupra sectroarelor 

în care Europa are potențialul de a deveni lider la nivel mondial, cum ar fi industria, 

sănătatea, transporturile, finanțele, lanțurile valorice agroalimentare, energia/mediul, 

ingineria forestieră, observarea Pământului și spațiului. La fel de important este și crearea 

de spații de testare și experimentare care să sprijine dezvoltarea și implementarea 

ulterioară a noilor aplicații ale inteligenței artificiale. 

Abordarea europeană a inteligenței artificiale ar trebui să pună un accent 

puternic pe competențe, pentru a remedia lipsa de personal calificat.  

Este important ca IMM – urile să aibă acces la inteligența artificială și să o 

poată utiliza. În acest scop, centrele de inovare digitală și platforma de inteligență 

artificială ar trebui să fie consolidate în continuare și să favorizeze colaborarea între IMM 
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– uri. Deși toate centrele de inovare digitală ar trebui să ajute IMM – urile să înțeleagă și 

să adopte inteligența artificială, este important ca cel puțin un centru de inovare din 

fiecare stat membru să aibă un grad înalt de specializare în inteligența artificială. 

IMM – urile și întreprinderile nou înființate vor avea nevoie de acces la 

finanțare pentru a-și adapta procesele sau pentru a inova cu ajutorul inteligenței artificiale. 

Este esențial să se asigure că sectorul privat este implicat pe deplin în 

stabilirea agendei de cercetare și inovare și oferă nivelul necesar de co-investiții. 

Ca orice nouă tehnologie, utilizarea inteligenței artificiale prezintă atât 

oportunități, cât și riscuri. Confruntați cu asimetriile la nivel de informații ale procesului 

decizional algoritmic, cetățenii se tem că nu vor avea nicio putere să își apere drepturile și 

siguranța, iar întreprinderile sunt preocupate de insecuritatea juridică. Deși, pe de o parte, 

inteligența artificială poate contribui la protejarea securității cetățenilor și îi poate ajuta să 

se bucure de drepturile lor fundamentale, pe de altă parte, cetățenii sunt îngrijorați de 

faptul că inteligența artificială poate avea efecte nedorite.  

Dezvoltatorii și operatorii inteligenței artificiale sunt deja supuși legislației 

europene privind drepturile fundamentale și protecția consumatorilor, precum și normelor 

referitoare la siguranța produselor și la răspunderea pentru produse. Consumatorii se 

așteaptă să beneficieze de același nivel de siguranță și de respectare a drepturilor lor, 

indiferent dacă un produs sau un sistem se bazează sau nu pe inteligența artificială. 

Având în vedere evoluția rapidă a inteligenței artificiale, cadrul de 

reglementare trebuie să lase loc evoluțiilor viitoare. Modificările ar trebui să se limiteze la 

problemele identificate în mod clar pentru care există soluții fezabile. 

Comisia este de părere că abordarea europeană ar trebui să se axeze pe 

aplicațiile cu risc ridicat. O astfel de abordare ar garanta că intervenția de reglementare 

este proporțională, însă necesită criterii clare. 

Elementul cheie pe care trebuie să se fundamenteze viitorul cadru de 

reglementare pentru inteligența artificială este încrederea. Acest lucru vizează faptul că 

cetățenii trebuie să aibă încrederea necesară pentru a utiliza inteligența artificială, iar 

companiile siguranța juridică de a inova folosind inteligența artificială. Comisia susține o 

abordare centrată pe om în fiecare măsură și acțiune europeană care vizează dezvoltarea 

inteligenței artificiale. 

Opțiunile de politică cuprinse în Cartea Albă se concentrează în jurul a două 

sintagme: ecosistem al excelenței și ecosistem al încrederii, a căror transpunere în practică 

presupune realizarea unor acțiuni bine definite. 

Comisia propune, în ceea ce privește dezvoltarea unui ecosistem al 

excelenței: 

- intensificarea cooperării cu statele membre, ceea ce ar implica revizuirea 

Planului coordonat pentru inteligența artificială; 

- crearea unor centre de excelență și de testare pentru finanțarea cărora să se 

poată combina investiții europene, naționale și private și adoptarea un nou instrument 

juridic în acest sens; 

- actualizarea planului pentru educația digitală, prin intermediul pilonului 

competențe avansate al Programului Europa digitală; 

- sprijinirea activității centrelor de inovare digitală și a platformelor de 

inteligență artificială, crearea a cel puțin unui centru de inovare digitală specializat în 

inteșligență artificială în fiecare stat membru; 

- instituirea unui nou tip de parteneriat public-privat în domeniul inteligenței 

artificiale, datelor și roboticii; 

- impulsionarea adoptării inteligenței artificiale de către sectorul public; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1584003042709&uri=CELEX:52018DC0795
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- asigurarea accesului la date și la infrastructuri de calcul. 

Comisia propune, în ceea ce privește dezvoltarea unui ecosistem al 

încrederii: 

- adaptarea noii legislații referitoare la inteligență artificală la noile riscuri, care 

pot fi legate de amenințările cibernetice, de securitatea personală (asociate, de exemplu, 

noilor aplicații ale ingeligenței artificiale, cum ar fi în aparatele de uz casnic) sau pot decurge 

din pierderea conectivității etc; 

- o alocare bugetară multianuală la nivelul bugetului Comisiei Europene cât și 

al statelor membre, adecvat susținerii Planului coordonat pentru inteligență artificială; 

- implementarea unor seturi obiective de date; 

- introducerea cerinței ca sistemele de inteligență artificială cu grad ridicat 

de risc să fie transparente, trasabile și să se afle sub control uman; 

- inițierea unei dezbateri publice la nivelul Uniunii Europene cu privire la 

utilizarea identificării biometrice la distanță (recunoașterea facial). 

Inteligența artificială este o tehnologie strategică ce oferă numeroase 

beneficii cetățenilor, întreprinderilor și societății în ansamblu, cu condiția ca aceasta să fie 

centrată pe factorul uman, etică și durabilitate și să respecte drepturile și valorile 

fundamentale. Inteligență artificială permite creșteri importante ale eficienței și ale 

productivității care pot consolida competitivitatea industriei europene și spori bunăstarea 

cetățenilor. Inteligența artificială poate contribui la găsirea de soluții la unele dintre 

provocările cele mai presante, inclusiv la combaterea schimbărilor climatice și a 

degradării mediului, la provocările legate de sustenabilitate și de schimbările 

demografice, la protecția democrațiilor noastre, la lupta împotriva criminalității. 

Comisia, prin Cartea albă, lansează o amplă consultare a societății civile, a 

industriei și a mediului academic din statele membre, cu propuneri concrete privind o 

abordare europeană a inteligenței artificiale. 

Cartea Albă prezintă opțiuni de politici care să permită o dezvoltare rapidă 

și etică a inteligenței artificiale în Europa, respectând pe deplin valorile și drepturile 

cetățenilor europeni. 

Membrii comisiei au dezbătut Cartea Albă -  Inteligenţa artificială - O 

abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere în ședința din data de 11 mai 2020. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

  În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei inițiativei legislative. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Iulian Iancu 
 

 

 

 

  
 

Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


